
 يظلمـون وال يشـاء مـن يزكـي اهللا بـل أنفسـهم يزكون الذين إلى تر ((  ألمتتمة املناقشة عن معاين اآلية الكرمية: 

  فتيال )) .

  ما الفرق ؟ ما هو الفتيل ؟ وما هو القطمري ؟ وما هو النقري ؟  الشيخ :

؛ والنقــري النقــرة الــيت يف  النــواة ؛ والقطمــري القشــرة الــيت الفتيــل هــو اخلــيط األبــيض الــذي يكــون يف بطــن  الطالــب :

 ظهر النواة .

  ومباذا يضرب ا ؟  الشيخ :

  يضرب ا املثل يف القلة .  الطالب :

    نرجع اآلن إىل الفوائد . الشيخ :

  استفهام إنكاري . (( ألم تر ))من فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلنكار على من يزكي نفسه ؛ وجه ذلك أن قوله: 

ومن فوائدها: النهي عن تزكية النفس ، النهي عـن تزكيـة الـنفس ؛ ألن اهللا تعـاىل أنكـر ذلـك كمـا صـرح بـه يف قولـه: 

(( وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من األرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسـكم هـو أعلـم بمـن 

من ، فهـل جيـوز لإلنسـان أن يقـول أنـا مـؤمن ؟ أو البـد أن يقـول أنـا ؛ ومن فروع هذا قول اإلنسـان أنـا مـؤ  اتقى ))

مؤمن إن شاء اهللا ؟ يف هذا قوالن للعلماء: منهم مـن قـال: ال جيـوز أن يقـال أنـا مـؤمن إال باسـتثناء ؛ ألن اإلنسـان 

وال جيـــوز اجلـــزم ال يــدري مـــاذا ميــوت عليـــه والعـــربة بالعاقبــة ؛ فقـــد يكـــون اإلنســان اليـــوم مؤمنــا ويكـــون غـــدا كــافرا ، 

بشــيء مســتقبل ؛ ومــنهم مــن قــال: ال جيــوز أن يقــول أنــا مــؤمن ال هلــذه العلــة ولكــن ألنــه يلــزم مــن قولــه هــذا تزكيــة 

الــنفس والشــهادة لنفســه باجلنــة ألنــه إذا قــال أنــا مــؤمن فكــل مــؤمن يف اجلنــة فيلــزم علــى هــذا أن جيــزم بأنــه مــن أهــل 

ثالثـــة وقـــال: إن اإلميـــان علـــى وجـــه اإلطـــالق يـــراد بـــه اإلميـــان املطلـــق اجلنـــة وهـــذا ال جيـــوز ؛ ومـــنهم مـــن علـــل بعلـــة 

املتضمن لفعل الواجبات وترك احملرمات وفعل املستحبات وترك املكروهات ، وهذا ال ميكن أن جيزم به العبـد ، فمـا 

وعلـــى هـــذا  أكثـــر املســـتحبات الـــيت ال نفعلهـــا بـــل والواجبـــات ، ومـــا أكثـــر املكروهـــات الـــيت نفعلهـــا بـــل واحملرمـــات ؛

فيجب أن يقول أنا مـؤمن إن شـاء اهللا ؛ وقـال آخـرون: ال جيـوز أن يقـول أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا ؛ ألن هـذا شـك ، 

أنا مؤمن إن شاء اهللا شك والشك يف اإلميان كفر ؛ إذ أن الواجب يف اإلميان اجلزم والرتدد فيـه كفـر ؛ ولكـن القـول 

على قـول اإلنسـان أنـا مـؤمن ، وعليـه يرتتـب احلكـم ؛ فـإذا كـان احلامـل  الراجح يف هذه املسألة أن يقال: ما احلامل

مث إن هـــذا فيـــه اإلدالل علـــى اهللا  (( فـــال تزكـــوا أنفســـكم ))لـــه تزكيـــة الـــنفس فهـــذا القـــول حـــرام ؛ ألن اهللا يقـــول: 

منــوا علـــي (( يمنــون عليــك أن أســلموا قــل ال تعزوجــل واملنــة عليــه واهللا قــال لنبيــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

فــإذا كــان قولــه: أنــا مــؤمن ، لإلعجــاب  إســالمكم بــل اهللا يمــن علــيكم أن هــداكم لإليمــان إن كنــتم صــادقين ))



؛ وإن كـان املقصـود بـذلك اخلـرب يعـين بقولـه أنـا بالنفس فهذا ال جيوز ؛ ألنه تزكية للنفس ومنهي عنه فيكـون حرامـا 

يف طريقـه إىل  م صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم للقـوم الـذين لقـيهبأس به ، وقد قال النيبمؤمن ليست بكافر ، فهذا ال 

 فأقرهم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على ذلك ؛ ألم يريـدون بـذلك اخلـرب ؛ املسلمون :احلج: من القوم ؟ قالوا

ع قولـه أنـا وال يلزم على ذلك اللـوازم الـذي ذكرهـا مـن منـ ؛ فإذا قال إنسان: أنا مؤمن يعين لست بكافر ، فال بأس

مؤمن ؛ أما إذا قال " إن شاء اهللا " يعين مبعـىن إذا ربـط إميانـه باملشـيئة فهـذا ينظـر ، أيضـا فيـه تفصـيل: إن قصـد بـه 

الرتدد فهو أيش ؟ كفر ، يعين قيل له أنت مؤمن ؟ قال: إن شاء اهللا ، يعـين مـرتدد ، فهـذا كفـر ؛ ألنـه ال إميـان مـع 

احلامل على ذلك أن إميانه كان مبشيئة اهللا ال حبولـه وقوتـه ، فهـذا ال بـأس بـه ؛  شك بل البد من اجلزاء ؛ وإذا كان

(( أليــش ؟ ألن الشــيء احملقــق قــد يــربط باملشــيئة إشــارة إىل أنــه يكــون واقعــا مبشــيئة اهللا ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: 

؛ ألن اجلملة هنـا خـرب مؤكـد بثالثـة مؤكـدات أي لتدخلنه مبشيئته  لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اهللا آمنين ))

ورسول اهللا صلى اهللا علي ه وآله وسلم ملا قال له عمر: ألست تقول إننا سنأيت البيـت ونطـوف بـه  (( لتدخلن ))

؟ قال له رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: أقلـت لـك هـذا اآلن ؟ قـال ال ، قـال إنـك آتيـه ومطـوف بـه ؛ قـال 

بينــه وبــني عمــر يف مســألة الصــلح صــلح احلديبيــة ؛ ومــن ذلــك أيضــا قــول زائــر املقــربة "وإنــا إن شــاء  ذلــك يف احملــاورة

فإن اللحوق ـم مؤكـد ، املـوت ال أحـد ينكـره لكـن املـراد بـإن شـاء اهللا أي الحقـون مبشـيئة اهللا اهللا بكم الحقون " 

اء اهللا دفــع التزكيــة أي دفــع تزكيــة الــنفس الثالــث: إذا كــان قصــده بــإن شــ مــىت شــاء اهللا أن نلحــق بكــم حلقنــا بكــم .

وأنــه خيشــى علــى نفســه أنــه إن مل يقــل إن شــاء اهللا صــار يف نفســه شــيء مــن التزكيــة فهنــا يكــون قولــه إن شــاء اهللا 

واجبا ؛ فعندنا اآلن أن قول اإلنسان أنا مؤمن إما أن يقرنه باملشـيئة أو ال يقرنـه فـإن مل يقرنـه باملشـيئة فلـه حـاالن ؛ 

األوىل: التزكية ، وهذا حرام ؛ واحلال الثانية: جمرد إخبار بأنه مؤمن ال كافر ، وهذا جـائز ؛ وإذا قرنـه باملشـيئة احلال 

فلــه ثــالث حــاالت ؛ إمــا أن يكــون احلامــل لــه علــى ذلــك الــرتدد ، فهــذا كفــر ؛ أو احلامــل لــه علــى ذلــك بيــان أن 

لــه علــى ذلــك دفــع التزكيــة ، تزكيــة الــنفس ، فهــذا واجــب ؛ إميــام مبشــيئة اهللا ، فهــذا جــائز ألنــه حــق ؛ أو احلامــل 

أن تزكيـة الغـري  (( ألم تر إلى الذين يزكـون أنفسـهم )):من فوائد اآلية  وهذا التفصيل هو الذي جتتمع به األدلة .

أل ال بأس به ؛ ألن النهي أو اإلنكار منصب على تزكية النفس ؛ أما لو زكى غريه فإن ذلك ال بـأس بـه ؛ وهنـا نسـ

، ال يكفـي أن تـرى مظهـر الشـخص وتقـول هل نزكي غريه مبجرد املظهر أو البد من خربة ؟ الثاين ، البد من خربة 

إنــه عــدل ثقــة ؛ بــل البــد مــن خــربة ؛ ملــاذا ؟ ألنــه قــد ال يكــون عــدال ، قــد يكــون مراعيــا ، منافقــا ، خمادعــا ؛ ورمبــا 

يتعلــق بــاخلرب كالشــهادة مــثال دون أن ختــربه صــار ذلــك  يكــون عــدال يف دينــه لكــن عنــده ســوء حفــظ فــإذا زكيتــه مبــا

شــهادة مبــا ال تعلــم ؛ ألــيس كــذلك ؟ مــا اتضــح ؟ واضــح ؛ يعــين يــأيت إنســان ويقــول زكــي فــالن ... عنــدي شــهد 



عندي بشيء هل تزكيه ؟ قد أزكيه مـن جهـة بدينـه وأنـه رجـل مسـتقيم يف الـدين ويصـلي ويزكـي ويصـوم ، كـل عمـل 

، واملسألة مسألة الشهادة خرب ، فهذا البد أن يكون عندي من علـم ببـاطن  من جهة احلفظ الدين قائم به ؛ لكن

ومـن فوائـدها: أن األمـر إىل اهللا  حاله واالختبار ، فال جتوز التزكية يف مثل األخبار إال إذا عرفت أن الرجل حـافظ .

فــاحلكم  ( بــل اهللا يزكــي مــن يشــاء ))(عزوجــل يف تزكيــة اإلنســان ورفــع التزكيــة عنــه ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

فــإن قــال قائــل: كيــف جنمــع بــني هــذا وبــني قولــه  بالتزكيــة إثباتــا ونفيــا إىل اهللا وحــده ، هــو الــذي يزكــي مــن يشــاء .

(( مــن ؟ فــاجلواب أن نقــول: إن كــان الفاعــل يف قولــه:  (( قــد أفلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها ))تعــاىل: 

، صــح ؟ صــحيح ح ألن املزكــي هــو اهللا يف هــذا ويف هــذا ؛ وإن كــان الضــمري الــذي  هــو اهللا فــال إشــكال زكاهــا ))

أي دسـا نفسـه فـاجلمع  (( وقـد خـاب مـن دسـاها ))هو الفاعل يعود على اإلنسـان يعـين قـد أفلـح مـن زكـى نفسـه 

زكيـا ؛ ومـن  أن نسبة التزكية إىل اإلنسان هنا نسـبة شـيء إىل سـببه ال إىل حصـوله ؛ فاإلنسـان يفعـل الطاعـة فيكـون

ومـن فوائـدها: أنـه ينبغـي بـل  الفاعل ؟ اإلنسان ، فيكون املراد بالتزكية فعل سببها ؛ وعلى هذا فـال إشـكال أيضـا .

فـإذا علمـت (( بل اهللا يزكـي مـن يشـاء )) أن يلجأ يف طلب التزكية إىل من ؟ إىل اهللا ؛ لقولـه: جيب على اإلنسان 

( اللهــم أعــط نفسـي تقواهــا وزكهــا أنــت خيــر أن اهللا هـو الــذي يزكـي فاســأل اهللا ؛ وهلــذا كـان مــن الـدعاء املــأثور: 

الرد على القدرية الذين يقولون باستقالل اإلنسان يف عملـه ؛ مـن ومن فوائدها:  من زكاها أنت وليها وموالها ) .

(( مــن ومــن فوائــدها: إثبــات املشــيئة هللا عزوجــل ؛ لقولــه:  اء )) .(( بــل اهللا يزكــي مــن يشــأيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه: 

وأن اهللا سبحانه وتعاىل له مشيئة يدبر األمر حبسب هـذه املشـيئة ؛ ولكـن هـل هـذه املشـيئة مشـيئة مطلقـة  يشاء ))

عـن اهللا  ومن فوائدها: نفي الظلـم يعين يشاء ما يشاء حلكمة ولغري حكمة ؟ ال ؛ ولكنها مشيئة مقرونة باحلكمة .

والظلـم حمـرم علـى اهللا أو غـري حمـرم ؟ حمـرم علـى اهللا ؟ مـن حـرم عليـه ؟ هـو نفسـه  (( وال يظلمون فتيال ))؛ لقولـه: 

ويف هـذا ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيـنكم محرمـا ) جل وعال ، ففي احلديث القدسي: 

(( كتـب ربكـم علـى ه ؛ ألن اهللا هـو الـذي يـدبر األمـر نكتة جيدة وهي أن اهللا يفرض على نفسـه وحيـرم علـى نفسـ

كتـب مبعــىن ؟   نفسـه الرحمـة أنـه مــن عمـل مـنكم سـوءا بجهالــة ثـم تـاب مــن بعـده وأصـلح فأنـه غفــور رحـيم ))

فـإذا قـال قائـل:  . ( إنـي حرمـت الظلـم علـى نفسـي )فرض ، فقد فرض على نفسه ؛ وهنا يف احلديث القدسـي: 

ي حمـــض أو كـــل نفـــي يف صـــفات اهللا فهـــو متضـــمن إلثبـــات ؟ الثـــاين ، كـــل نفـــي يف هـــل يف صـــفات اهللا مـــا هـــو نفـــ

أليــش ؟ ألنــه كامــل العــدل ، ومــن كــان كامــل  (( ال يظلمــون فتــيال ))صــفات اهللا فهــو متضــمن إلثبــات ، فقولــه: 

، ال  العـدل فإنـه ال يظلـم فتـيال ؛ قــال أهـل العلـم: وال ميكـن أن يكـون يف صــفات اهللا نفـي حمـض ال يتضـمن مــدحا

ميكــن أن يكــون نفــي حمــض ال يتضــمن مــدحا ، وعللــوا ذلــك فقــالوا: النفــي إن مل يتضــمن كمــاال فقــد يكــون نقصــا 



وقد يكـون ال نقصـا وال كمـاال ؛ فاألقسـام ثالثـة: نقـص ، وكمـال ، وال هـذا وال هـذا ؛ فـالنقص والـذي ال هـذا وال 

فــإن قــال قائــل: نريــد مثــاال لنفــي الظلــم الــذي  . علــى ))(( وهللا المثــل األ؛ لقــول اهللا تعــاىل: هــذا ممتنــع علــى اهللا 

لــيس فيــه مــدح وال ذم ؟ فــاجلواب: إذا قلــت إن اجلــدار ال يظلــم ، واخلشــبة ال تظلــم ، والســيارة ال تظلــم ؛ هــذا ال 

يتضمن مدحا كماال وال نقصا ؛ ملاذا ؟ ألنه غري قادر أن يوصـف بـالظلم أو عـدم إذ أن اجلـدار لـيس لـه إرادة حـىت 

  مثل لنا مثاال يكون فيه نفي الظلم نقصا ، قلنا: قول الشاعر:  لم أو ال يظلم ؛ وإذا قلتيظ

  قبيلة ال يغدرون بذمة   وال يظلمون الناس حبة خردل                         

 هــذا الكــالم " ال يغــدرون بذمــة " يعــين عنــدهم وفــاء ، " وال يظلمــون  النــاس حبــة خــردل " فيقــال: إن الشــاعر مل

  يقصد ذلك وإمنا قصد بيان ضعفهم وعجزهم بدليل أنه قال " قبيلة " تصغري ؛ وكذلك القول باحلماسي:

  لكن قومي وإن كانوا ذوي عدل   ليسوا من الشر في شيء وإن هانا                         

  الشر ولو كان هينا ؛ يعين ما هم

  ة   ومن إساءة أهل السوء إحسانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفر                        

إذا ظلمه أحـد صـربوا وغفـروا وقـالوا غفـر اهللا لـك ،" ومـن إسـاءة أهـل السـوء إحسـانا " يعـين إذا أسـاء إلـيهم إنسـان 

أحسنوا إليه ، فإذا خرب عليهم املزرعة أرسلوا له أكياسا من الرب ، فهـم جيـزون مـن سـوء أهـل السـوء إحسـانا ؛ مـن 

  هؤالء اجلماعة طيبون ؛ لكن اقرأ ما بعده: مسع هذا الكالم قال

  نوا اإلغارة فرسانا وركبانا ش  فليت لي بهم قوما إذا ركبوا                       

؛ إذا هــم ضــعفاء ال يســتطيعون أن يفعلــوا ذلــك ، فهــذا نقــص ؛ فــإذا نفــى اهللا عــن نفســه يعــين ليــت يل بــدال مــنهم 

مث قـال  من الذي قبلـه ؛ لكنـه مـن نفـي الظلـم املتضـمن لكمـال العـدل . الظلم فال ميكن أن يكون ال من هذا و ال

اخلطــاب ملــن ؟ إمــا للرســول صــلى اهللا عليــه  (( انظــر كيــف يفتــرون علــى اهللا الكــذب )) (( انظــر ))اهللا تعــاىل: 

 وعلــى آلــه وســلم أو لكــل مــن يصــح توجــه اخلطــاب إليــه ؛ وباملناســبة نســتعيد مــا ســبق أن اخلطــاب املوجــه للرســول

عليه الصـالة والسـالم ينقسـم إىل ثالثـة أقسـام ؛ القسـم األول: مـا دل الـدليل علـى أنـه خـاص بـه ، فهـذا خـاص بـه 

" لـك " اخلطـاب للرسـول صـلى  (( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك ومـا تـأخر ))مثل 

(( ألـم يجـدك يشـمل األمـة ؟ ال ؛  صـدرك ))(( ألـم نشـرح لـك اهللا عليه وآله وسلم ؛ هـل يشـمل لألمـة ؟ ال ؛ 

ال يشـــمل ، هـــذا واضـــح هـــذا خـــاص بالرســـول عليـــه  (( وأرســـلناك للنـــاس رســـوال ))ال يشـــمل ؛  يتيمـــا فـــآوى ))

(( يـا أيهـا النبـي الصالة والسالم بال نزاع وال إشكال ؛ القسم الثاين: ما دل الدليل على أنه عام مثـل قولـه تعـاىل: 

يل خاصـا  (( يا أيها النبـي ))فهنا دل على الدليل على أن اخلطـاب  فطلقوهن لعدتهن ... ))إذا طلقتم النساء 



القسـم الثالـث: مـا  (( إذا طلقتم النساء ... )) ؛ومل يقل: إذا طلقت ،  (( إذا طلقتم ))به ؛ وجه الداللة: قال: 

قــولني: القــول األول أنــه عــام موجــه ال دليــل عليــه أي علــى اخلصوصــية أو علــى العمــوم فالعلمــاء اختلفــوا فيــه علــى 

لكل من يصح توجه اخلطاب إليه ؛ والقول الثاين أنه خاص بالرسول ويكـون مشولـه لألمـة مـن بـاب العمـوم املعنـوي 

ال العموم اللفظي ، وذلـك ألن احلكـم الثابـت يف حـق الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم حكـم لـه ولألمـة ؛ لقـول 

الثالـث ؟ الـذي مـا قسـام ؟ األمـن أي  (( انظـر ))؛  م فـي رسـول اهللا أسـوة حسـنة ))(( لقـد كـان لكـاهللا تعاىل: 

النظـر العقلـي ال النظـر البصـري ؛ ألن  (( انظـر كيـف ))فيه دليل ال على هذا وال على هذا ، واملراد بالنظر هنا يف 

(( انظـر كيـف يفتـرون لبصـرية ، افرتاء الكذب على اهللا عزوجل ليس مما ينظر بالعني ولكنه مما ينظر بالعقل وعني ا

 (( نحـن أبنـاء اهللا وأحبائـه ))وبقـوهلم:  (( لـن تسـمنا النـار إال أيامـا معـدودات ))بقـوهلم:  على اهللا الكـذب ))

فــانظر كيــف يفــرتون علــى اهللا الكــذب ، وكيــف  (( لــن يــدخل الجنــة إال مــن كــان هــودا أو نصــارى ))وبقــوهلم: 

هـذه اجلملـة معناهـا معـىن التعجـب  (( إثمـا مبينـا ))أي بـاالفرتاء  (( وكفـى بـه )) جـرأم علـى اهللا ـ نعـوذ بـاهللا ـ ؛

يعين ما أكرب هذا اإلمث وهو االفرتاء على اهللا ؛ ألن االفرتاء على اهللا أعظم افرتاء على مفرتى عليـه ؛ وإذا كـان النـيب 

فالكــذب علــى اهللا أشــد  لنــار )( مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن اصــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يقــول: 

هنا مبعىن بينا ، وقد ذكرنا فيما سـبق ونعيـد اآلن أن " أبـان "  (( كفى به إثما مبينا )) (( مبينا ))وأعظم ؛ وقوله: 

الربـــاعي يـــأيت الزمـــا ويـــأيت متعـــديا ، فـــإن كـــان متعـــديا فمعنـــاه اإلظهـــار ، أبـــان أي أظهـــر ؛ وإن كـــان ظـــاهرا فمعنـــاه 

ان الفجــر ، هــذا الزم أو متعــدي ؟ هـذا الزم ، معنــاه ؟ وضــح وتبــني ؛ وتقــول: أبــان القــرآن أن الوضـوح ، تقــول: أبــ

مــن أي النــوعني ؟ يشــمل هــذا  (( والكتــاب المبــين ))الكــذب حــرام ، مبعــىن ؟ مبعــىن بــني وأوضــح ؛ قولــه تعــاىل: 

إلنسـان إىل العجـب فيمـا يتعجـب يف هـذه اآليـة الكرميـة مـن الفوائـد: دعـوة ا وهذا ، فهو بني يف نفسه مبـني لغـريه .

ومــن فوائــدها: تعظــيم الكــذب  . (( كيــف يفتــرون علــى اهللا الكــذب ))منــه ، وأن هــذا مــن طــرق القــرآن ؛ لقولــه: 

على اهللا ؛ ألنـه مل يـؤمر بالتعجـب منـه إال ألنـه شـيء عظـيم ، والكـذب علـى اهللا يشـمل الكـذب عليـه يف ذاتـه ويف 

، يف ذاتـه وأمسائـه وصـفاته أحكامه ، وإن شئت فقل يف أحكامه الكونية والشرعية أمسائه ويف صفاته ويف أفعاله ويف 

وأحكامــه الكونيــة والشــرعية ؛ فالكــذب علــى اهللا يف ذاتــه مثــل أن يتحــدث شــخص عــن ذات اهللا عزوجــل ، فــأي 

عطلـة يف إنسان يتحدث عـن ذات اهللا بغـري علـم فهـو كـاذب علـى اهللا ؛ الكـذب علـى اهللا يف أمسائـه مثـل مـا فعـل امل

قوهلم إن أمساء اهللا جمرد أعالم ال معىن هلـا ، فيقـول: الغفـور الـرحيم السـميع البصـري العزيـز احلكـيم لـيس هلـا معـىن مـا 

هي إال جمرد علـم فقـط داللـة علـى املسـمى ـا وال حتمـل أي معـىن ، هـذا كـذب علـى اهللا ، كيـف تقولـون إـا جمـرد 

بلسـان عـريب مبـني ومقتضـى هـذا اللسـان العـريب املبـني أن اسـم الفاعـل يـدل أعالم واهللا عزوجل يقول يف القـرآن إنـه 



على أصل املعىن وثبوت أصل املعىن ، وال ميكـن أن يقـال ملـن مل يضـرب إنـه ضـارب ، وال ملـن مل يسـمع إنـه مسيـع ؛ 

تحاوركمـا ... (( قد سـمع اهللا قـول التـي تجادلـك واهللا يسـمع مث إن اهللا قد بني أن هذا املعىن مقصود يف قولـه: 

وأمثــال ذلــك ؛ فهــؤالء الــذين قــالوا إن اهللا أراد بأمسائــه  )) (( أم يحســبون أنــا ال نســمع ســرهم ونجــواهم ... ))

جمرد التسمية دون املعىن مفرتون على اهللا الكـذب أو ال ؟ مفـرتون علـى اهللا الكـذب ؛ كـذلك يف صـفاته مـن حـرف 

(( تيالء ، فهذا مفرت على اهللا الكذب ، فاهللا عزوجل يقـول عـن نفسـه: يف صفات اهللا ، وقالوا املراد باالستواء االس

والقرآن بلسان عريب مبني واستوى على كذا بلسان العرب معناه ؟ علـى عليـه واسـتقر عليـه  استوى على العرش ))

 مل يــرده ؛ ملــاذا ، فــإذا قــالوا اســتوى مبعــىن اســتوىل فقــد كــذبوا علــى اهللا ، هــل أراد اهللا هــذا ؟ أبــدا ، حنــن جنــزم أن اهللا

جزمنــا ؟ ألن اهللا قــال يف القــرآن الكــرمي إنــه بلســان عــريب مبــني ، واللســان العــريب املبــني ال يقتضــي ســوى ذلــك أنــه 

أي  (( لعلكـم تعقلـون ))يعـين صـريناه بلسـان عـريب ، ملـاذا ؟  (( إنا جعلناه قرآنا عربيـا ))على عليه واستقر عليه 

هذا حرام وهذا حالل بدون علم ؟ قد افـرتوا علـى لون و لسان العريب ؛ والذين يقتفهمون معناه على مقتضى هذا ال

؟ وهلــذا كــان مــن ورع اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا   اهللا كــذبا ، أليــش ؟ ألــم مــا الــذي أدراهــم أن اهللا حــرم هــذا أو أوجبــه

إال مبــا نــص علــى حترميــه ، ، كمــا نقلــه عنــه شــيخ اإلســالم أنــه ال ميكــن أن يقــول هــذا حــرام إال مبــا نــص علــى حترميــه 

؛ أمـا الـذي هـو ـي فإنـه  امليتة يقول إا حرام ألنه منصوص عليها ، نكاح األم يقول إنه حرام ألنه منصوص عليه

؛ ومــع هــذا فقــد حفــظ اهللا لــه هــذا الطريــق فقــال  جتــد يقــول: أكــره هــذا ، ال يعجبــين ، أســتقبحه ، ومــا أشــبه ذلــك

ا قـال اإلمــام أمحــد " ال يعجبــين " فهــو للتحـرمي ، وإذا قــال " أكــره هــذا " فهــو أصـحابه ، أصــحاب اإلمــام أمحــد: إذ

للتحرمي ؛ فاهللا عزوجل قد حفظه فيما يريد من األحكام مع تورعه عن إطالق احلرام إال علـى مـا كـان مصـرحا بـه ؛ 

مــن أجهــل النــاس  فمــا بالــك مبــن يقــول اآلن: قــال اإلســالم كــذا وكــذا ، قــال اإلســالم كــذا وكــذا ، ومــع ذلــك جتــده

بأحكـــام اإلســـالم مث ينســـب هـــذا القـــول الـــذي قالـــه وهـــو خطـــأ إىل اإلســـالم ، وإذا تبـــني للنـــاس أنـــه خطـــأ فســـوف 

خيطئـــون اإلســـالم ؛ فاحلاصـــل أن االفـــرتاء علـــى اهللا كـــذبا يشـــمل الكـــذب عليـــه يف ذاتـــه ويف أمسائـــه ويف صـــفاته ويف 

ل هـــذا حـــرام هـــذا حـــالل ؛ الكونيـــة أن يقـــول إن جـــزاء هـــذا أحكامـــه الكونيـــة والشـــرعية ، الشـــرعية فهمتموهـــا ؟ قـــا

الذنب كذا وكذا من العقوبات إىل غريه ، مثل أن يقول إذا ر اإلنسـان والديـه تزلـزل العـرش ؛ مـن قـال هـذا ؟ قالـه 

ش ، العامي ، العامة يقولون هكذا ، من ر والديه تزلزل عرش الرمحان منه ؛ إذا ركـب الـذكر علـى الـذكر اهتـز العـر 

تزلزل العرش ، من يقول هذا ؟ فأي إنسان حيكم بعقوبة معينة علـى ذنـب بـدون علـم فقـد افـرتى علـى اهللا الكـذب 

يعـين مـا أعظمـه ومـا أكثـره إذا  (( وكفـى بـه إثمـا مبينـا ))من فوائدها: تعظيم الكذب علـى اهللا عزوجـل ؛ لقولـه:  .

وهـي تـرد يف  (( كفـى بـه إثمـا مبينـا ))إعـراب هلـذه اجلملـة افرتى على اهللا الكذب أن يأمث هذا اإلمث ؛ طيـب عنـدنا 



؟ فاعلهـا يكـون ...  (( كفـى ))أيـن الفاعـل يف  (( كفى به إثمـا مبينـا ))وهنـا  (( كفى باهللا شهيدا ))القرآن كثريا 

ه متييـز ، دائما أو غالبا ، فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيـادة البـاء ؛ ويـأيت بعـد ذلـك االسـم منصـوبا فيقولـون إنـ

أي حـال كونـه شـهيدا ؛ وبعضـهم يـرى أنـه متييـز للكفايـة  (( وكفـى بـاهللا شـهيدا ))إنه متييز ؛ وبعضـهم يعربـه حـاال 

  وما أشبه ذلك . أظن دخل وقت األسئلة ؟ (( كفى باهللا شهيدا ))ألن الكفاية تكون يف أي شيء فيميز 

ـــا مـــؤمن قـــد حيتمـــل التزكيـــ الســـائل : ة فهـــل مـــن ذلـــك لـــو كـــان يـــتكلم علـــى أهـــل البـــدع أو قلنـــا إذا قـــال الرجـــل أن

  اجلماعات املنحرفة فقال حنن أهل السنة و اجلماعة فهل يدخل يف ذلك ؟

هــذا مــا نعــرف مــاذا كــان بقلبــه ، هــل املــراد أن خيــرب بأنــه هــو مــن أهــل الســنة واجلماعــة أو يريــد أن يتفــاخر  الشــيخ :

  إىل قوله ؛ ال ،هذا خلل ، خرب وال شيء .على أهل البدع ؛ جمرد اإلخبار حىت يتوجه الناس 

قلنــا إن الرجــل إذا قــال أنــا مــؤمن إن شــاء اهللا يعــود إىل مــا يقصــده يف نفســه ، فــإن أراد التزكيــة فــال جيــوز  الســائل :

  ومن املعلوم أننا ال ننشق على قلبه حىت نعرف ذلك منه ؟

عليـه ، عـن قـول اإلنسـان نفسـه يعـين فـرق بـني نتكلم عنه ، عـن قـول اإلنسـان بنفسـه مـا هـو عـن حكمنـا  الشيخ :

  واحد يقول أنا مؤمن فأحكم عليه ، هو نفسه يقول هل جيوز يل أن أقول أنا مؤمن أو ال .

ذكر النووي يف كتاب األذكار كالما عن بعض الشـافعية مـا معنـاه أن للمصـلي أن يزيـد يف ذكـر الرفـع مـن  السائل :

  الركوع ، فما رأيكم ؟

  .أنه ليس بصحيح وأن اإلنسان يكون ما دعت به السنة رأيي  الشيخ :

(( ألــم تــر إلــى الــذين أوتــوا نصــيبا مــن الكتــاب يؤمنــون بالجبــت والطــاغوت أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 تجـد فلـن اهللا يلعـن ومـن اهللا لعـنهم الـذين ويقولون للذين كفروا هؤالء أهـدى مـن الـذين آمنـوا سـبيال  أولئـك

 مــن اهللا آتــاهم مــا علــى النــاس يحســدون نقيــرا أم النــاس يؤتــون ال فــإذا الملــك مــن نصــيب لهــم نصــيرا  أم لــه

 عنـه صـد مـن ومـنهم بـه آمـن مـن عظيمـا فمـنهم ملكا وآتيناهم والحكمة الكتاب إبراهيم آل آتينا فقد فضله

  سعيرا )) . بجهنم وكفى

تــر إلــى الــذين أوتـوا نصــيبا مــن الكتــاب يؤمنــون  (( ألــمأعـوذ بــاهللا مـن الشــيطان الــرجيم ، قـال اهللا تبــارك وتعـاىل: 

وكفـى بـه إثمـا  (( انظـر كيـف يفتـرون علـى اهللا الكـذبوقد سبق الكالم يف قولـه تعـاىل:  بالجبت والطاغوت ))

((  :مـن فوائـد اآليـة الكرميـة وبينا أن هذا يدل على عظم القـول علـى اهللا عزوجـل ، وأظـن أخـذنا الفوائـد ؟ مبينا ))

  يفترون على اهللا الكذب ))انظر كيف 

  . (( انظر كيف ))نبيه املخاطب على ما يقتضيه كالم أهل الباطل من الزيغ والضالل ؛ لقوله: من فوائدها: ت



ومـــن فوائـــدها: تعظـــيم الكــــذب علـــى اهللا عزوجـــل ؛ ويــــدخل يف ذلـــك أمـــور ؛ منهــــا: الكـــذب علـــى اهللا يف أمسائــــه 

ا جمرد العلم ال الداللة علـى الوصـف ، كمـا قـال ذلـك املعتزلـة ، فيقولـون  وصفاته ، فيقول مثال: إن أمساء اهللا يراد

ومـن ذلـك أيضـا ـ مـن القـول علـى اهللا بـال علـم ـ حتريـف الكلـم  إن اهللا مسيع بال مسع وبصري بال بصر ، وهلـم جـرا .

اســتوى علــى  (( ثــمعــن مواضــعه بنفــي ظــاهره وإثبــات مــا خيــالف ظــاهره كتحريــف أهــل التعطيــل قــول اهللا تعــاىل: 

ومن ذلك أيضـا: القـول علـى  إىل استوىل على العرش ؛ وحتريف اليد إىل النعمة والقدرة وما أشبه ذلك . العرش ))

اهللا بال علم يف أحكامه الشرعية ، مثل أن يقول: هذا حـالل وهـذا حـرام ، مـع أن اهللا مل حيلـه ومل حيرمـه ، وقـد قـال 

تصف ألسـنتكم الكـذب هـذا حـالل وهـذا حـرام لتفتـروا علـى اهللا الكـذب (( وال تقولوا لما اهللا تبارك وتعاىل: 

ومـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة:  . إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون متاع قليل ولهم عذاب ألـيم ))

ني ظــاهر ومـن فوائـدها: أن إمث هـؤالء بـ . (( وكفـى بــه إثمـا مبينـا ))بيـان عظـم مـا حيصـل هلـؤالء مـن اإلمث ؛ لقولـه: 

ووجــه ظهــوره وبيانــه أنــه إذا كــان اإلنســان عقــال يعــين إذا كــان اإلنســان بداللــة العقــل ال ميكــن أن يتقــول علــى أحــد 

شــيئا وهــو مــن جنســه فتقولــه علــى اهللا مــن بــاب أعظــم وأشــد ؛ وهلــذا قــال اهللا تعــاىل يف رســوله صــلى اهللا عليــه وآلــه 

(( ألخـذنا منـه بـاليمين ثـم لقطعنـا منـه الـوتين كـل األقاويـل   ما هـو ولو تقول علينا بعض األقاويل ))(( وسلم: 

 (( ألــم تــر إلــى الــذين أوتــوا نصــيبا مــن الكتــاب ))مث قــال اهللا عزوجــل:  فمــا مــنكم مــن أحــد عنــه حــاجزين )) .

أن االسـتفهام لإلنكـار والتعجيـب يعـين يقـول تعجـب مـن حـال  كما قيل يف اآلية اليت قبلهـا  (( ألم تر ))ويقال يف 

أي أعطــوا نصــيبا ؛ وآتــى تنصــب مفعــولني وهنــا نصــبت مفعــولني ؛ األول (( إلــى الــذين أوتــوا نصــيبا )) الء ؛ هــؤ 

أي أعطـوا نصـيبا أي قسـطا  (( الـذين أوتـوا نصـيبا ))وقولـه:  (( نصـيبا ))منهما نائب الفاعل وهو الواو ؛ والثاين 

يعـين قسـطا مـن الكتـاب  (( نصـيبا ))أي الكتاب املنـزل علـى الرسـل علـيهم الصـالة والسـالم ،  (( من الكتاب ))

، الكتــاب املنــزل علــى الرســل ؛ فمــن املــراد ــؤالء ؟ املــراد ــؤالء اليهــود ؛ ألن اهللا آتــاهم نصــيبا مــن الكتــاب وهــو 

التعجـب بــأم أعطـوا نصــيبا مــن  هـذا حمــل (( يؤمنــون بالجبـت والطــاغوت ))التـوراة ومل يعطهــم علـم كــل شـيء ؛ 

الكتاب وقامت عليهم احلجة ومع ذلك يؤمنون باجلبت ويؤمنون بالطاغوت ، اجلبت كل ما ال فائدة فيه ، كـل مـا 

والعيافة وما أشبه ذلـك فـإن هـذه كلهـا مـن اجلبـت ؛ وأمـا فإنه جبت ، ومنه السحر والكهانة ال فائدة فيه يف الدين 

فأئمـة الكفـر  (( والـذين كفـروا أوليـائهم الطـاغوت ))غى به اإلنسان فهو طاغوت الطاغوت فالطاغوت كل ما ط

ودعاة الكفر طاغوت ، والشيطان طاغوت ؛ وهلذا قال عمر رضـي اهللا عنـه " اجلبـت سـحر والطـاغوت الشـيطان " 

اغوت مـا ذكـره يعين أن السحر فرد من أفراد اجلبـت والشـيطان فـرد مـن أفـراد الطـاغوت وإال فـإن التعريـف العـام للطـ

ـــه العبـــد حـــده مـــن معبـــود أومطـــاع ابـــن قـــيم رمحـــه اهللا " كـــل مـــا جتـــ ـــون بالجبـــت هـــو الطـــاغوت " ؛  اوز ب (( يؤمن



(( ويقولــون للــذين كفــروا هــؤالء أهــدى مــن الــذين  ومعــىن إميــام بــه إقــرارهم إيــاه وعــدم إنكــاره .والطــاغوت )) 

فسـرين: إن الـالم هنـا مبعـىن " يف " أي يقولـون يف شـأم قـال بعـض امل آمنوا سبيال )) (( يقولـون للـذين كفـروا ))

؛ وقيــل: إن الـالم كقولــك: قلـت لفــالن ، أي (( أهــدى مـن الــذين آمنــوا سـبيال )) أي الــذين كفـروا  (( هـؤالء ))

مبعــىن أنــتم يعــين يقــول هــؤالء للــذين كفــروا أنــتم أهــدى مــن الــذين  (( هــؤالء ))هــي الــالم املعديــة للفعــل وأن قولــه: 

؛ وعلى هذا تكون اإلشارة يف مقام ضمري املخاطـب ؛ ألنـك إذا قلـت: قلـت لفـالن كـذا ، صـار فـالن نوا سبيال آم

أنـتم  اسم إشارة ليس ضمري خماطـب لكـن قـالوا إـا مبعـىن (( هؤالء ))بضمري املخاطب ، و أن يؤتى خماطبا فالبد 

  ، وهذا ما مشى عليه صاحب اجلاللني 


